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: ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾٌ اهلل زضٍٛ قاٍ  

نتاب اهلل ٚضٓتى ، فٝهِ َا إٕ متطهتِ ب٘ ئ تضًٛا بعدى أبدًا تسنت   

  )متفق عليه(                                

  

: ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾٌ اهلل زضٍٛ قاٍ  

ريًا َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜدٙ ٚإٕ ْبى اهلل قط خ طعاًَا " ”َا انٌ أسد

)زٚاٙ ايبدازى ٚأمحد عٔ املكداّ(                                                "     داٚد عًٝ٘ ايطالّ نإ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜدٙ  

 

: ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾٌ اهلل زضٍٛ قاٍ   

 "َا بعح اهلل ْبًٝا إال ٚزعى ايػِٓ فكاٍ أؾشاب٘ : ٚأْت ؟ 

كاٍ : ْعِ نٓت أزعاٖا عًى قسازٜط ألٌٖ َهة "       ف  

 
  

 

      : ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾٌ اهلل زضٍٛ اٍق

عًى ارتفني " حثالثة أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ يًُطافس ًَٜٚٛا ٚيًٝة يًُكِٝ َط " 

 

 األسادٜح ايػسٜفة املكسزة 
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عٔ ابٔ عُس زضى اهلل عٓ٘ قاٍ: ؾشبت زضٍٛ اهلل ؾٌ اهلل عًٝ٘ 

تى قبض٘ اهلل ، ٚؾشبت فى ايطفس ، فًِ ٜصد عًى زنعتني سٚضًِ   

أبا بهس فًِ ٜصد عًى زنعتني ستى قبض٘ اهلل ، ٚؾشبت عُس فًِ 

   )متفق عليه(                                                                   ٜصد عًى زنعتني ستى قبض٘ اهلل "    

 
 

َٔ قاٍ ؾشابى يطٝدْا عُس زضى اهلل عٓ٘ :  إٕ خفتِ أَا األٕ فكد أ

 ايٓاع، فسد عًٝ٘ عُس زضى اهلل عٓ٘ يكد عذبت َٓ٘ ،

فطأيت ايٓبى ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فكاٍ :     

   )رواه مسلم(                          ٖى ؾدق٘ تؿدم اهلل بٗا عًٝهِ فأقبًٛا  ؾدقت٘ 

  

 

زٚى عٔ ايٓبى ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   أْتٗى إىل َضٝل ٖٛ ٚ أؾشاب٘ 

َبتً٘  األزضطُاء ٌٌٌٌٌٍٍِ)املطس( َٔ فٛقِٗ ، ٚايتبً٘ )ٖٚٛ عًى زاسًت٘ ٚاي

باملاء( َٔ أضفٌ َِٓٗ  ، فشضست ايؿالة فأَس املؤذٕ ، فأذٕ ثِ تكدّ 

 فؿًى بِٗ  )ٜعٓى إمياءا جيعٌ ايطذٛد أخفض َٔ ايسنٛع( 
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 بعض اسهاّ ايكسإٔ

 ٚضح  املكؿٛد بايتفدِٝ َع ذنس َجاٍ ؟ 

 ؟ َا اذتسٚف ايتى تفدِ دائًُا 

  ٍ؟ َا املكؿٛد بايرتقٝل َع ذنس َجا 

 ِ؟ اسٝاًْا ٚتسقل أسٝاًْا  َا اذتسٚف ايتى تفد 

  ِٖ؟ تسقل يفغ ادتالي٘ فى َٛضعني اذنس 

   ؟ تفدِ يفغ ادتالي٘ فى مخطة َٛاضع اذنس َٛضعني 

 

 ايٛسدة األٚىل 

 ايدزع األٍٚ 

 ايتفدٝــِ ٚايرتقٝــل 
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   ؟ تفدِ ايساء فى مخطة َٛاضع اذنس َٛضعني 

  

 تسقل ايساء فى أزبع َٛاضع أذنس أثٓني   ؟ 

  َتى تسقل أيف املد أٚ ٜفدِ   ؟ 

 ؟   األتٝة اتهِ ايساء فى ايهًُأذنس س 

 َؿس : 

 ايكطس:

 :    ايفذس

 :     فسق٘ 

 :       َسٜ٘

 :   ضىتاز

 :  فسعٕٛ 

 :         زشم
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 سفغ َٔ األٜ٘ ) 1( إىل األٜ٘ ) 44 ( باملعاْى

 ضٛزة ايفسقإ ْصيت فى ..........   ؟ 

 

 مل مسٝت ضٛزة ايفسقإ بٗرا األضِ   ؟ 

 
 ملاذا مسى ايكسءإ بايفسقإ   ؟ 

 

 مب أفتتشت ايؿٛزة   ؟ 

 
 مب تٛسى نًُ٘ عبدٙ   ؟ 

ى ــدة األٚيــايٛس  

  ايجاْــىدزع ــاي

 ضــٛزة ايفسقــإ
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 مب أتِٗ ايهفاز ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ؟ ٚمب زد اهلل عًِٝٗ ؟ 

 ؾف ساي٘ ايهافس عٓدَا ٜٓدّ ّٜٛ ايكٝاَة   ؟ 

 

  ا ْهسٚاايرٜٔ تسد عًى  ضٛزة األْعاّ ضٛزة

ٚسضس ْصٚهلا ......    ٚزٚى أْٗا ْصيت 

 . 

 
 ٓا األْعاّ   ؟ملاذا خًل اهلل ي 
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 أضتدٍ َٔ ايكسإ ايهسِٜ عًى إ اإلضالّ ٖٛ ايٓكٝاد هلل بايطاعة ٚايعبٛدٜة   ؟ 

 

 عًٌ زضاي٘ ضٝدْا ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖى ايسضاي٘ ارتامت٘   ؟ 

 

 : ٖات َٔ ايطٓ٘ َا ٜؤند املعٓى األتى 

 ؟   دٜٔ اهلل ٖٛايضُإ ايٛسٝد يطعادة ايبػسٜة أتباع

 
 

 َاذا نٓت تتٛقع إذا مل ٜسضٌ اهلل زضً٘ مبٓٗذ٘ األهلى؟ 

 

 

 ٓ؟تر َفّٗٛ ايدٜٔ فى ايتؿٛز اإلضالَىاضت 

. 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  األٍٚدزع ــاي

 )َفٗـــّٛ ايدٜـــٔ(
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 َا ثٛاب َٔ اتبع َٓٗر اهلل ؟ َٚا عكاب َٔ خايف٘ ؟ 

 

 ملاذا ال تعترب ايفًطفات ٚايعكائد ايسباْٝ٘ دٜاْات ملٔ ٜتبعْٛٗا ؟ 

 

 ملاذا اْصٍ اهلل عًى عبادٙ دٜٓ٘ َٚٓٗذ٘ ؟ 

 

 ُٓا َٔ ايضالٍ إىل ّٜٛ ايكٝاَة ؟َا ايرى ٜعؿ 

 

 

 

 

 

 

   (أٚ  √ضع عالَة)  ) ×( ايتؿٜٛب :َع 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  ايجاْىدزع ــاي

 )ايتٛسٝد أضاع اذتسٜ٘(
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 َتى ٜهٕٛ املطًِ َٛسدًا ؟ َٚا عالقة ايتٛسٝد بطًٛنٝات املؤَٔ ؟ 

 

 

  ؾٓف َٔ ايٓاع ٜؤَِٓٗ اهلل ٚال خيٝفِٗ فُٔ ِٖ  ؟أضتػٗد بأٜ٘ قسأْٝة 

 

 

 ملاذا خًل اهلل يٓا َٔ أْفطٓا أشٚادًا ؟ 

 

 َاارتاؾٝة ايبازشة فى نٌ األدٜإ  ؟ َٚا ديٌٝ ذيو ؟ 

 َا املعٓى ايعاّ يألضالّ  ؟ 

 

 إلضالّ  ؟َا أمثٔ َا داء ب٘ ا 

 َا أثس َٓٗر ايتٛسٝد عًى املطًِ   ؟ 
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 َتى ٜهٕٛ املطًِ عابدًا هلل   ؟ 

 

    ٖات َٔ ايكسإٔ َا ٜؤند إٔ املؤَٔ ٜاخر دصاءاذتطٔ فى ايدْٝا ٚاألخسة 

 

  َٔ َا ايطسٜل ايرى حيكل ب٘ املطًُٕٛ زتدِٖ ٚزفعة دِٜٓٗ  ؟ ٖات

 كسإٔ َا ٜؤند ذيو ؟اي

  
 

  (َا انٌ أسد طعاًَا قط خريًا َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜد) :قاٍ زضٍٛ اهللٙ  

  أنٌُ اذتدٜح ؟  

 ٚإٕ ْبى اهلل داٚد عًٝ٘ ايطالّ نإ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜدٙ "                                             

 ؟   إالّ ٜسغدْا اذتدٜح

 

ايجاْٝةدة ــايٛس  

  ايجايحدزع ــاي

 )مثسة عباد اهلل (
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 ٚعًى أْفطِٗ ٚاملتطٛيٕٛ يًشؿٍٛ عًى ايسشم   ؟قازٕ بني َٔ ٜعتُد ٕ 

 

 ٖٓاى َفَٗٛإ يًعبادة ٚضح ذيو ؟ 

  َا املفّٗٛ ارتاطئ يًعبادة فى اإلضالّ ؟ 

 نٝف ٚضع اإلضالّ َفّٗٛ ايعبادة ؟ 

 َا املفّٗٛ ايؿشٝح يًعبادة فى اإلضالّ  ؟ 
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 غسٚط املطح عًى ارتفني أٚ ادتٛزبني  ؟ َٔ 

 َا سهِ املطح عًى ارتفني أٚ ادتٛزبني فى اإلضالّ  ؟ 

 ٛش يًُطًِ فٝٗا إ ميطح عًى خفٝ٘ أٚ دٛزبٝ٘  ؟َا املدة ايتى جي 

 نٝف متطح عًى دٛازبو   ؟ 

ايجايجةدة ــايٛس  

  األٍٚدزع ــاي

 )ٜطس اإلضالّ فى ايطٗازة(
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  : َٔ ٌَاذا ٜفع 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  زنعات .املػسب   ةٚؾالانٌُ : ؾالة ايعؿس فى ايطفس 

 َا ايؿًٛات ايتى تكؿس فى ايطفس ؟ 

 نِ املطافة ايتى تكؿس فٝٗا ايؿالٙ ؟ 

  ايجايجةدة ــيٛسا

  األٍٚدزع ــاي

 )ٜطس اإلضالّ فى ايؿالة(
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 ٜفعٌ َٔ ؾًى فى ايطفٝٓ٘ َتٛدًٗا َتٛسًٗا إىل ايكبً٘ ثِ دازت ب٘ ايطفٝٓ٘  َاذا 

  َٔ ِاذنس سه  : 

 

  اضتعٔ مبعًُو  : 

  :  ضع خط حتت األدابة ايؿشٝشة 
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  بني أضباب يكاء املطًُني بكبًٝتى ٖٛشإ ٚثكٝف ٚنِ نإ عدد دٝؼ

 املطًُني  ؟

 ٚضح أضباب فساز املطًُني فى أٍٚ األَس ثِ ثباتِٗ فى ْٗاٜت٘  ؟ 

  قاٍ ايسضٍٛ عٓدَا فس املطًُٕٛ   ؟َاذا 

   ملاذا اؾطشب ثكٝف ٖٚٛشإ ايٓطاء ٚاألٚالد ٚاألَٛاٍ فى غصٚة سٓني 

 

 

 
 

 

ايسابعةدة ــايٛس  

  األٍٚ )غصٚة سٓني ٚسؿاز ايطائف (ايدزع 

( زضى اهلل عٓ٘ايدزع ايجاْى )ايعباع بٔ عبد املطًب   
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  دزع غصٚة سٓني ؟ َاذا جيب عًٝٓا فى فى إعداد ادتٝٛؽ عًى ضٛء 

  َا دٚز ايكائد فى َعسنة سٓني ؟ 

  َا أُٖٝ٘ ٚضائٌ األتؿاٍ فى اذتؿٍٛ عًى ايٓؿس فى املعازى ؟ 

   عالّ ٜدٍ تعكب املطًُني يًُػسنني بعد ٖصميتِٗ ٚفسازِٖ إىل ايطائف 
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  نٝف أضتطاع ايعباع إٔ جيُع املطًُني سٍٛ ايسضٍٛ ّٜٛ سٓني

 بعد فسازِٖ ؟

  ٍٛأضس ايعباع فى ّٜٛ بدز ؟َا ايرى ٜدٍ عًٝ٘ َٛقف ايسض َٔ 

 : ضع خط حتت األدابة ايؿشٝشة 

 غازى ايعباع فى ايعداد يًكاء األْؿاز َع ايسضٍٛ فى ّٜٛ .................

 ( بٝعة ايعكبة ايجاْٝة –أسد  –)بدز                                                                 

 أعًٔ ايعباع إضالَ٘ ّٜٛ .........

 سٓني ( –اذتدٜبٝة  -  فتح َهة)                                                                 

 ملاذا اطًل املطًُٕٛ عًى ايعباع ) ضاقى اذتسَني ( ؟ 
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 ًَدـ ايفؿٌ األٍٚ ضؤاٍ ٚدٛاب

 ذنس بعض َا نإ ٜعسض فى ضٛم عهاظ ؟أ 

نإ ٜعسض فٝ٘ أدٛد َا ٜكٍٛ ايػعساء ٚارتطباء ٚفٝ٘ َهإ شتؿـ يبٝع 

 . ايعبٝد

 

 َاذا طًبت ايطٝدة خدجية َٔ ابٔ أخٝٗا  سهِٝ بٔ سصاّ ؟ 

 طًبت إ ٜػرتى هلا غالًَا ٜكّٛ عًى خدَتٗا .

 

 اّ ؟َٔ ايرى اغرتاٙ سهِٝ بٔ سصاّ يًطٝدة  يًطٝدة خدجية ؟ٚبه 

 أغرتى هلا شٜد بٔ سازثة ، بأزبعُائة دزِٖ .

 

 ؟ ؾف شٜد بٔ سازثة عٓدَا أغرتاٙ سهِٝ يًطٝدة خدجية 

 . نإ غالًَا ٜافعًا ذا أْف أفطظ ، يْٛ٘ أمسس غدٜد ايطُسة

 

 نٝف أؾبح شٜد عبدًا ٜباع ٜٚػرتى ؟ 

أثتاء ٚدٛدة عٓد أخٛاي٘  حبى بٓى َعٔ َع اَ٘ أغاز بٓٛ قني عًِٝٗ 

 يػالّ ٚباعت٘ فى ضٛم عهاظ .ٚأضست ا
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 َا ؾفات ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايتى أعذب بٗا شٜد ؟ 

 أعذب بسق٘ مشائً٘ ، ٚنسّ خًك٘ ، ٚعف٘ يطاْ٘ ، ٚٚفائ٘ ٚعدي٘ ٚتٛاضع٘

 نٝف عسف أبٛ شٜد َهاْ٘ ؟ 

عٓدَا أيتكى شٜد فى َٛضِ اذتر ببعض دريإ ٚايدٙ  فعسفِٗ  

 .أخربٚٙ حبصٕ ٚايدٙ عًٝ٘ 

 

 ؟ طًب ابٛ شٜد ٚعُ٘ َٔ ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َاذا 

 طًبا َٓ٘ إٔ حيطٔ إيُٝٗا فى فداء شٜد .

 

  ًِ؟ مب زد عًُٝٗا ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚض 

 إٔ خيرياٙ ٌٖ خيتازُٖا اّ خيتازٙ .

 

  َٚاذا قاٍ ي٘ أبٛة ٚعُ٘ ؟؟ َٔ ايرى اختازٙ شٜد 

و أختتاز  اختاز ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، قاٍ أبٛٙ ٚعُ٘ : ٚحي

 ايعبٛدٜة عًى اذتسٜة ٚعًى أبٝو ٚعُو ٚ أٌٖ بٝتو .

 

 ُ٘؟ َا َٛقف ايٓبى َٔ تفضٌٝ شٜد ي٘ ٚعًى أبٝ٘ ٚع 

 اخر بٝد شٜد إىل سذس إمساعٌٝ ٚأعًٔ يًٓاع إٔ شٜد أبٓ٘ .

 

 

 مب عسف شٜد بعد ذيو  ؟ َٚتى أشاٍ  األضِ عٓ٘ ؟ 

 يتبٓىشٜد بٔ ستُد ٚشاٍ األضِ عٓ٘  عٓدَا سسّ اإلضالّ  ا
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  ٘؟ضازع شٜد بايدخٍٛ فى اإلضالّ فُا تستٝب 

ٖٛ َٔ أضًِ َٔ املٛاىل ، زابع َٔ أضًِ بعد ابٛ بهس ٚايطٝدة خدجي٘ 

 ٚعًى بٔ أبى طايب .

 

  ؟ مبٔ تصٚز شٜد 

 تصٚز بربنة أّ أمئ ساضٓة ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ .

 

 ؟ ملاذا نإ شٜد ٜرتدد عًى بٝت شٜد نجريا 

 ٚحيًُ٘ ٜٚكبً٘ .َة بٔ شٜد ألْ٘ نإ حيب أضا

 

 قائٌ ٖرٙ ايعبازة ؟ َٚا املٓاضبة ؟ َٔ 

 قائٌ ايعبازة : شٜد بٔ سازثة .

 .عٓدَا ايتكى فى اسد َٛاضِ اذتر بٓفس َٔ دريإ ٚايدٙ  املٓاضبة          :

 ٚ أزاد إٔ ٜطُئٔ ٚايدٙ فأزضٌ إيِٝٗ ٖرا ايبٝت .                           

 

 ضع عالَة ؾح اٚ خطأ ؟ 
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 ضع عالَة ؾح اٚ خطأ ؟ 
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 ٍعسف املطًُٕٛ األٚائٌ أسدخ طسم تسبٝة األطفا 

 ديٌ عًى ؾدم ٖرٙ ايعبازة َٔ ايكؿة ؟

 َا ايدزٚع املطتفادة َٔ غصٚة أسد ؟ 

  ٘قاد دٝؼ املطًُٕٛ ٚملاذا عدد ايٓبى  ؟ َتى ناْت ضسٜ٘ َؤت َٔٚ

 ايكٝادة فٝٗا ؟
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 ضع عالَة ؾح اٚ خطأ ؟ 

 

 

 َا َٛقف ايٛايدٜٔ َٔ طًب أضاَة ؟ 

 

 

 نِ نإ عدد دٝؼ املطًُني فى بدز  ؟ نِ نإ عدد دٝؼ املػسنني ؟ 

 مب فٛدئ املطًُٕٛ فى ؾفٛف ادتٓٛد  ؟ َٚاذا فعًٛا ؟ 

 َاذا متٓى أضاَة بعد أضتػٗاد  ٚايدٙ  ؟ َٚا ايرى أفسس٘ ؟
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 ٝشة مما بني ايكٛضني :ختري اإلدابة ايؿش 

 ٖـ ( 9 -ٖـ8 -ٖـ 6نإ ؾًح اذتدٜبٝة ضٓة ........              ) 

 ايرى أبًؼ ايٓبى مبٛقف قسٜؼ .....

 زدٌ َٔ األْؿاز ( –زدٌ َٔ بهس  –زدٌ َٔ خصاعة )                           

 عدد ادتٝؼ ايصاسف عًى َهة ..........

 اثٓا عػس ايفًا ( –عػسة أالف  –ة أالف ) مخط                         

 

 

 ملاذا اختر ايٓبى ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قسازٙ بفتح َهة ؟ 

 قسٜؼ ْكضت عٗد اذتدٜبٝة .

 ٚبػسٙ اهلل بفتح َهة قسٜبًا ستى داء املٛعد بفتشٗا . 

 

 َا َعاٖس ْكض قسٜؼ يؿًح اذتدٜبٝة  ؟ 

 أعتدٚا عًى قبًٝة خصاعة احملايفة يًٓبى .

 

 ٝؼ ٖٚٛ َتذ٘ إىل َهة  ؟ؾف َػٗد ادت 

فى َػٗد زائع ٖص شسف ايسضٍٛ إىل َهة فى عػسة أالف َكاتٌ 

 َٓانب ايؿشساء .، اضتُس املٛنب َطرية بضعة أٜاّ .
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 َا إسطاع أبى بهس سُٝٓا زأى أضاَة خًف ايٓبى عًى بػًت٘ ايبٝضاء ؟ 

 .إسطاع بايفسح ٚتععِٝ زضٍٛ اهلل ٚايتهسِٜ ألضاَة ملهاْت٘ عٓد ايٓبى 

 

 ؟ أذنس سادثتني تدالٕ عًى سب ايٓبى ألضاَة 

 إٔ ايسضٍٛ أزنب٘ خًفة عًى بػًت٘ .

 . أدخً٘ َع٘ يٝؿًى فى ايهعبة عٓد فتح َهة 

 

  ؟ َٔ قؿة املسأٙ املدصَٚٝة دزع َٚٛاقف ٚضح 

 َعسفة قسٜؼ َهاْة أضاَة عٓد زضٍٛ اهلل .

 سدٚد اهلل ال غفاعة فٝٗا ستى َٔ أقسب األقسبني .

  ضٛاء فى املعاًَة .ايهٌ عٓد اهلل
 

 

 

 

 

 

 

 ٜؤند ايتازٜخ ايؿًة ايكٜٛة بني فتح َهة ٚغصٚة سٓني ، أغسح ٚعًٌ  ؟ 

قبًٝة ٖٛشإ تطهٔ بأسد ادتباٍ غسم َهة ال تسٜد إ تؿبح َهة عاؾُة 

 .يًُطًُني ، فتشايفٛا َع قبًٝة ثكٝف هلرا األَس . 

 مجعت ٖٛشإ أَسٖا يتضُٔ ايٓؿس ديٌ عًى ؾشة ايعبازة ؟ 

خسدت حتٌُ نٌ َا عٓدٖا َٔ ذٖب ٚفضة ٚايبٌ ٚاملاعص ٚؾشبت 

 ايٓطاء ٚذيو يتػذٝع ادتٓٛد عًى ايكتاٍ .



29 

 

  ٚضح ذيو ؟ ؟دزع يكادة اذتسب املعاؾسٜٔ  َٛقف ايٓبى ّٜٛ سٓني 

دزع فٝ٘ ايؿُٛد ٚايجبات ٚحتٌُ املطئٛيٝة فى َٛادٗة ايػدائد 

 ٚجتُٝع ايكٛى يؿد األعداء .

 

  ٌُأن 

 .ضبب اهلصمية الء فى اذتسب ايصٖٛ ٚارتٝ

 .حيككإ ايٓؿس اإلميإ ٚايجبات 

 سٓني ؟ ٌٖٚ حتب إ تهٕٛ بطاًل َجً٘ ؟ َا ٚد٘ بطٛية أضاَة ّٜٛ 

 ٚاسد َٔ املؤَٓني ايرى أْصٍ اهلل ضهٝٓت٘ عًِٝٗ ذتعة ادباز املطًُني 

 ( عاّ ، طبعًا أسب أنٕٛ َجً٘ . 16خسز اٍٚ غصٚة َع ايٓبى عٓدٙ )

 َٓة َٛقف ععِٝ ضذً٘ ايكسءإ ؟أغسح املٛقف ثِ أنتب األٜ٘ايًفت٘ املؤ 

 ثبات املؤَٓني سٍٛ ايٓبى ، عًى ايسغِ َٔ إٔ بعض املطًُني ٚيٛا األدباز 

 ٚيهِٓٗ ثبتٛا  .، قاٍ تعاىل :

 )ثِ اْصٍ اهلل ضهٝٓت٘ عًى زضٛي٘ ٚعًى املؤَٓني ٚأْصٍ دٓٛدًا مل تسٖٚا (

 

 عًٌ  ؟ 

 قٝادة أضاَة اَتشإ يًؿشاب٘ ؟
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 اخفاء ايٓبى يكساز اخترٙ ٚمل ٜعًٓ٘ ؟

 ضاقت ٖٛشإ ٚثكٝف نٌ َا متًهإ ؟

 

 قٍٛ بعض املطًُني ئ ْػًب ايّٝٛ َٔ قً٘ ؟

 

  ( أٚ عالَة  √عالَة ) ضع: )×( 
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1مذكرة الصف الثاني اإلعدادي  
 أوال : القــــــــرآن الكريــــــــم

الفرق انسورة  
سبب التسمية : 

أنزله الذي ) القرآن الكريم ( المجيد الكتاب هذا فيها ذكر تعالى هللا ألن االسم بهذا ُسميت 
المبين والضياء الساطع النور ه ألناإلنسانية على الكبرى النعمة وكان  محمد عبده على 
جديرا كان ،ولهذا واإليمان ،والكفر والظالم ،والنور والباطل الحق بين به هللا فرق ،الذي 
الفرقان يسمى بأن 

التعريف بالسورة : 
. ( مكية 1
مسة والعشرون .( ترتيبها الخا4           . 77( آياتها 3            ( من المثاني .2
( نزلت بعد سورة " يس " .5
،(  60 )( بدأت باسلوب الثناء " تبارك "، السورة بها سجدة في اآلية6
الفرقان هو اسم من أسماء القرآن . 

محور مواضيع السورة : 
ن وصحة الرسالة المحمدية وحول عقيدة آمحور السورة يدور حول إثبات صدق القر

 وفيها بعض القصص للعظة واالعتبار . اإليمان بالبعث والجزاء

سبب نزول السورة : 
بالفاقة قالوا ما لهذا الرسول يأكل  قال لما َعيَّر المشركون رسول هللا عن ابن عباس

يا الطعام ويمشى في األ سواق حزن رسول هللا فنزل جبريل عليه السالم من عند ربه ُمعَز ِّ
العزة يقرئك السالم ويقول لك )وما أرسلنا قبلك رب ، السالم عليك يا رسول هللا : له فقال 

من المرسلين إال أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في األسواق (أي يبتغون المعاش في الدنيا 
... والحديث طويل . 
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(  10-1سورة الفرق ان )
يَن نَ  هِّ لِّيَُكوَن لِّْلعَالَمِّ َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبدِّ ي نَزَّ يراً}} تَبَاَرَك الَّذِّ ي لَهُ ُمْلُك السََّماَواتِّ 1ذِّ { الَّذِّ

يراً} يٌك فِّي اْلُمْلكِّ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقدِّ ْذ َولَداً َولَْم يَُكن لَّهُ َشرِّ { 2َواأْلَْرضِّ َولَْم يَتَّخِّ
ن ُدونِّهِّ آلَِّهةً الَّ يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُْخلَقُوَن َواَل يَ  اً َواَل نَْفعاً َواتََّخذُوا مِّ ْم َضر  هِّ َنفُسِّ ْملُِّكوَن ألِّ

يَن َكفَُروا إِّْن َهَذا إِّالَّ إِّْفٌك اْفتََراهُ 3} ُشوراً نُ َواَل يَْملُِّكوَن َمْوتاً َواَل َحيَاةً َواَل  { َوقَاَل الَّذِّ
لِّيَن اْكتَتَبََها { َوقَالُوا أََساطِّ 4َوأََعانَهُ َعلَْيهِّ قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُؤوا ُظْلماً َوُزوراً} يُر اأْلَوَّ

يالً} َي تُْملَى َعلَْيهِّ بُْكَرةً َوأَصِّ رَّ فِّي السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ إِّنَّهُ 5فَهِّ ي يَْعلَُم الس ِّ { قُْل أَنَزلَهُ الَّذِّ
يماً} حِّ ي فِّي اأْلَ 6َكاَن َغفُوراً رَّ ُسولِّ يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمشِّ ْسَواقِّ لَْواَل { َوقَالُوا َمالِّ َهَذا الرَّ

يراً} َل إِّلَْيهِّ َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ نَذِّ ْنَها َوقَاَل 7أُنزِّ { أَْو يُْلقَى إِّلَْيهِّ َكنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل مِّ
ْسُحوراً} َّبِّعُوَن إِّالَّ َرُجالً مَّ وا فاََل { انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل فََضل  8الظَّالُِّموَن إِّن تَت

يعُوَن َسبِّيالً} ن تَْحتَِّها 9يَْستَطِّ ي مِّ ن َذلَِّك َجنَّاٍت تَْجرِّ ي إِّن َشاء َجعََل لََك َخْيراً م ِّ { تَبَاَرَك الَّذِّ
{10اأْلَْنَهاُر َويَْجعَل لََّك قُُصوراً}

تفسير الكلمات
قرآن ال: ]الفرقان[ -وتنزه وتقدس  تعالى: ]تبارك[  -
اإلنس والجن : للعالمين[ ]-    محمد : رسول هللا ]عبده[ -
 مخوفا من عذاب هللا: ]نذيرا[  -
سواه تسوية: ]فقدره تقديرا[  -
هي األصنام : ]آلهة[  -                                       غيره : ]من دونه[ -
لألموات بعثا: ]وال نشورا[  -
ساعده : ]وأعانه[  -                                          كذب : ]إال إفك[ -
كفرا وكذبا: ]ظلما وزورا[  -
 ) قصص القدماء (جمع أسطورة بالضم ،  أكاذيبهم : اطير األولين[ أس ] -
تقرأ : تملى[ ]فهي  -                                          انتسخها : ]اكتتبها[  -
الغيب : )السر(  -     ( ومساء -) صباحا   غدوة وعشية: ]بكرة وأصيال[  -
 يصدقه: )فيكون معه نذيرا( -
بستان : )جنة( -   ينزل : )أو يلقى( -
خدوعا مغلوبا على عقلهم: )مسحورا( -الكافرون : )وقال الظالمون( -
 تكاثر خيرتنزه وتقدس و: )تبارك( -    طريقا إليه: )سبيال( -
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(20-11سورة الفرق ان )
يراً} يٍد 11} بَْل َكذَّبُوا بِّالسَّاَعةِّ َوأَْعتَْدنَا لَِّمن َكذََّب بِّالسَّاَعةِّ َسعِّ َكاٍن بَعِّ ن مَّ { إَِّذا َرأَتُْهم م ِّ

نِّيَن َدَعْوا ُهنَالَِّك 12عُوا لََها تَغَي ظاً َوَزفِّيراً}َسمِّ  ْنَها َمَكاناً َضي ِّقاً ُمقَرَّ { َوإَِّذا أُْلقُوا مِّ
داً َواْدُعوا ثُبُوراً َكثِّيراً}13ثُبُوراً} { قُْل أََذلَِّك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ 14{ اَل تَْدُعوا اْليَْوَم ثُبُوراً َواحِّ

َد  يراً}اْلُخْلدِّ الَّتِّي ُوعِّ يَن 15اْلُمتَّقُوَن َكانَْت لَُهْم َجَزاء َوَمصِّ { لَُهْم فِّيَها َما يََشاُؤوَن َخالِّدِّ
ِّ فَيَقُوُل أَأَنتُْم 16َكاَن َعلَى َرب َِّك َوْعداً َمْسُؤوالً} ن ُدونِّ َّللاَّ { َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن مِّ

ي َهُؤاَلء أَْم ُهْم َضل   بَادِّ َذ 17وا السَّبِّيَل}أَْضلَْلتُْم عِّ ي لَنَا أَن نَّتَّخِّ { قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَنبَغِّ
ْكَر َوَكانُوا قَْوماً بُوراً} تَّْعتَُهْم َوآبَاءُهْم َحتَّى نَُسوا الذ ِّ ن مَّ ْن أَْولِّيَاء َولَكِّ ن ُدونَِّك مِّ { فَقَْد 18مِّ

يعُوَن َصرْ  ْقهُ َعَذاباً َكذَّبُوُكم بَِّما تَقُولُوَن فََما تَْستَطِّ نُكْم نُذِّ فاً َواَل نَْصراً َوَمن يَْظلِّم م ِّ
َن اْلُمْرَسلِّيَن إِّالَّ إِّنَُّهْم لَيَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِّي 19َكبِّيراً} { َوما أَْرَسْلنَا قَْبلََك مِّ

يراً}اأْلَْسَواقِّ َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم لِّبَْعٍض فِّتْنَةً أَتَْصبُِّروَن َوَكاَن َرب   { 20َك بَصِّ

 تفسير الكلمات 
)سعيرا( نارا مشتدة  -)وأعتدنا( جهزنا  -              )بالساعة( القيامة  -
 )مقرنين( مقيدين -)وزفيرا( صوتا شديدا     -      )تغيظا( غليانا -
 )ومصيرا( مرجعا-   ا )جزاء( ثواب-  )ثبورا( هالكا   -
)ضلوا السبيل( ضاعوا عن طريق الحق -)يحشرهم( يخرجون للحساب -
)نسوا الذكر( تركوا الموعظة -)ينبغي( يستقيم -   )سبحانك( تنزيها -
)ومن يظلم( يشرك - )صرفا( دفعا للعذاب -      )بورا( هالكون-
)بصيرا( عليما-)أتصبرون( تتحملون -   )فتنة( بالء -

(30-21سورة الفرق ان )
َل َعلَْينَا اْلَماَلئَِّكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَقَدِّ اْستَْكبَُروا يَن اَل يَْرُجوَن لِّقَاءنَا لَْواَل أُنزِّ  فِّي } َوقَاَل الَّذِّ

اً َكبِّيراً} ْم َوَعتَْو ُعتُو  هِّ يَن َويَقُولُوَن 21أَنفُسِّ مِّ { يَْوَم يََرْوَن اْلَماَلئَِّكةَ اَل بُْشَرى يَْوَمئٍِّذ ل ِّْلُمْجرِّ
ْحُجوراً} ْجراً مَّ نثُوراً}22حِّ ْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاء مَّ لُوا مِّ ْمنَا إِّلَى َما َعمِّ { أَْصَحاُب 23{ َوقَدِّ

اً َوأَْحَسُن َمقِّيالً}اْلَجنَّةِّ يَوْ  ْستَقَر  َل اْلَماَلئَِّكةُ 24َمئٍِّذ َخْيٌر م  { َويَْوَم تََشقَُّق السََّماء بِّاْلغََمامِّ َونُز ِّ
يالً} يراً}25تَنزِّ يَن َعسِّ ْحَمنِّ َوَكاَن يَْوماً َعلَى اْلَكافِّرِّ { َويَْوَم 26{ اْلُمْلُك يَْوَمئٍِّذ اْلَحق  لِّلرَّ

ُسولِّ َسبِّيالً}يَعَض  الظَّالُِّم َعلَ  { يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِّي لَْم 27ى يََدْيهِّ يَقُوُل يَا لَْيتَنِّي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ْذ فاَُلناً َخلِّيالً} ْكرِّ بَْعَد إِّْذ َجاءنِّي َوَكاَن الشَّْيَطاُن لِّْْلِّنَسانِّ 28أَتَّخِّ { لَقَْد أََضلَّنِّي َعنِّ الذ ِّ

ُسوُل يَ 29َخذُوالً} ي اتََّخذُوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً}{ َوقَاَل الرَّ ِّ إِّنَّ قَْومِّ {30ا َرب 
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تفسير الكلمات
 تكبروا : )استكبروا(  -                )ال يرجون لقاءنا( ال يخافون البعث -
محرم تحريما  : )حجرا محجورا(  -                                     طغوا : )وعتوا( -
 عمدنا دنا واتجهنا و: قص)وقدمنا(  -
هو ما يرى في الشمس كالغبار المفرق   : )هباء منثورا(  -
موضع : )مقيال( -   مكانا : )مستقرا( -
سحاب أبيض : )بالغمام( -    تتفتح : )تشقق( -
 ندما وتحسرا : )ويوم يعض على يديه( -    صعبا: سيرا( )ع-
 هلكتي  : )يا ويلتى( - طريقا إلى الهدى: )سبيال( -
بأن يتركه ويتبرأ منه عند البالء: )خذوال( -صاحبا   : )خليال( -
متروكا: )مهجورا(  -

( 44-31ورة الفرق ان )س
يراً} ياً َونَصِّ يَن َوَكفَى بَِّرب َِّك َهادِّ مِّ َن اْلُمْجرِّ اً م ِّ ٍ َعُدو  يَن 31}َوَكَذلَِّك َجعَْلنَا لُِّكل ِّ نَبِّي  { َوقَاَل الَّذِّ
َدةً َكَذلَِّك لِّنُثَب َِّت بِّهِّ فَُؤاَدَك َوَرتَّ  َل َعلَْيهِّ اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواحِّ { َواَل 32ْلنَاهُ تَْرتِّيالً}َكفَُروا لَْواَل نُز ِّ

يراً} ِّ َوأَْحَسَن تَْفسِّ ئْنَاَك بِّاْلَحق  ْم إِّلَى 33يَأْتُونََك بَِّمثٍَل إِّالَّ جِّ هِّ يَن يُْحَشُروَن َعلَى ُوُجوهِّ { الَّذِّ
َكاناً َوأََضل  َسبِّيالً} تَاَب َوَجعَْلنَ 34َجَهنََّم أُْولَئَِّك َشرٌّ مَّ ا َمعَهُ أََخاهُ { َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلكِّ

يراً} يراً}35َهاُروَن َوزِّ ْرنَاُهْم تَْدمِّ يَن َكذَّبُوا بِّآيَاتِّنَا فََدمَّ { 36{ فَقُْلنَا اْذَهبَا إِّلَى اْلقَْومِّ الَّذِّ
ينَ  ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َوَجعَْلنَاُهْم لِّلنَّاسِّ آيَةً َوأَْعتَْدنَا لِّلظَّالِّمِّ ا َكذَّبُوا الر   َعَذاباً َوقَْوَم نُوحٍ لَّمَّ

س ِّ َوقُُروناً بَْيَن َذلَِّك َكثِّيراً}37أَلِّيماً} ً َضَرْبنَا لَهُ 38{ َوَعاداً َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ { َوُكال 
ً تَبَّْرنَا تَتْبِّيراً} َرْت َمَطَر السَّْوءِّ أَفَلَْم 39اأْلَْمثَاَل َوُكال  { َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَةِّ الَّتِّي أُْمطِّ

ذُونََك إِّالَّ ُهُزواً أََهَذا 40ُكونُوا يََرْونََها بَْل َكانُوا اَل يَْرُجوَن نُُشوراً}يَ  َّخِّ { َوإَِّذا َرأَْوَك إِّن يَت
ُ َرُسوالً} ي بَعََث َّللاَّ ل نَا َعْن آلَِّهتِّنَا لَْواَل أَن َصبَْرنَا َعلَْيَها َوَسْوَف 41الَّذِّ { إِّن َكاَد لَيُضِّ

يَن يَرَ  { أََرأَْيَت َمنِّ اتََّخَذ إِّلََههُ َهَواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن 42ْوَن اْلعََذاَب َمْن أََضل  َسبِّيالً}يَْعلَُموَن حِّ
يالً} { أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعقِّلُوَن إِّْن هُْم إِّالَّ َكاأْلَْنعَامِّ بَْل ُهْم 43َعلَْيهِّ َوكِّ
{44أََضل  َسبِّيالً}

الكلماتتفسير  
 ناصرا لك : )ونصيرا(  -                        المشركين : )المجرمين(  -
نقوي قلبك : )لنثبت به فؤادك(  -           مجتمعا مرة واحدة : )جملة واحدة( -
هل لتيسير فهمه وحفظه      أتينا به شيئا فشيئا بتم: )ورتلناه ترتيال(  -
 يساقون : )يحشرون(  -                             بيانا لهم: )تفسيرا( -
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أخطأ طريقا : )وأضل سبيال(  -          هو جهنم : أسوأ مكان و)شر مكانا( -
 أهلكناهم : )فدمرناهم ( -ينا   مع: )وزيرا( -
ؤلما    م: )أليما( -  ة عبر: )آية( -
أهلكنا إهالكا  : يرا( )تبرنا تتب-أقواما : )وقرونا( -
  وا  مر: )أتوا(  -
 )على القرية التي أمطرت مطر السوء( مصدر ساء  -
 بعثا : )نشورا(  -                         يخافون : )ال يرجون( -
 يصرفنا : )ليضلنا(  -                   حتقرين      م: ا( )إال هزو-
 أخبرني : )أرأيت(  -              لصرفنا عنها : )صبرنا عليها( -
الحيوانات: )كاألنعام(  -                              حافظا  : )وكيال( -

10الى  1اآليات من  تفسير
الفارق بين الحق والباطل على محمد صلى هللا عليه وسلم  تمجد وتعظم هللا الذي أنزل القرآن الكريم -

ليكون رسوال للخلق أجمعين محذرا لهم من عذاب هللا 
تعالى هللا وعظم قدره المالك لجميع من في السموات واالرض خلقا وملكا وعبيدا وليس له ولد كما  -

. زعم اليهود والنصارى وليس معه آلهة كما زعم عبدة االصنام واالوثان
عبد المشركون االوثان واالصنام التى ال تنفع وال تضر وال تملك أن تميت أحدا أو تحيى أحدا أو  -

تبعث أحدا  النها مصنوعة بأيدى المشركين أنفسهم .
: ان القرآن كذب اختلقه محمد من عند نفسه وساعده قوم من  القرآن الكريمقال كفار قريش عن  -

أعجز العرب بلغته العربية وفصاحته  على أن يأتوا بمثله . الن القرآن أهل الكتاب ..... وقد كذبوا 
أيضا  :انه خرافات االمم السابقين فهي تلقى عليه ليحفظها قريش عن القرآن الكريم  و قال كفار -

 على نبيه صلى هللا عليه وسلم منزل من عند هللاصباحا ومساء  ورد هللا عليهم  ان القرآن الكريم 
المشركون ان يكون الرسول من البشر يمشى فى االسواق ويأكل الطعام  وطالبوا ان يكون  استنكر -

صلى هللا عليه  ا الرسول الكريمواتهمومعه ملك من السماء او كنز من السماء أو جنة يأكل منها ... 
عند نفسه  اختلق القرآن منوانه  والكذببالجنون والسحر  وسلم 

 بأنهم قد ضلوا ضالال بعيدا  الرسول مدافعا عن رد هللا عليهم -
لو شاء هللا العظيم القدير العطاك بساتين وقصورا وحدائق خيرا مما قالوا  -

من أحكام التجويد
غ ( –ق  –ظ  –ط  –ض  –ص  –خ  التفخيم : وهو تضخيم الحرف عند النطق به وحروفه :  )

و الضحى  –طه مثل :  -
 بقية الحروف (لنطق به وحروفه :  ) الترقيق : وهو تنحيف الحرف عند ا

وزيرا - رسوال – تبارك –انه طغى فرعون إلى  ذهباا –ا رزقه – هللالحمد  مثل :  -

تفخمان بشروط : الراء والالم  -
مثل  الحمد هلل  سبقها كسر إذا إال) هللا ( ال ترقق  الجاللةالم لفظ  -
حكم حرف الراء من حيث التفخيم والترقيق -

الراء في خمسة مواضع وترقق فيما عدا ذلك تفخم 
(في خمس كلمات محددة منها قرطاس وفرعون وبصير -فتح   أوبعد حرف ساكن مسبوق بضم  –ساكنة بعد ضم  –بفتح  –تحركت بضم  إذا) 
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ةـــــث النبويـــألحاديا

الحديث األول  
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

ل وا بَْعدَ  َما إْن تََمسَّْكتُْم بِّهِّ  فِّيُكمْ  " تَرْكتُ       ِّ َوُسنَّتِّى ي أبََداً لَْن تَضِّ تَاَب َّللاَّ  " كِّ

متفق عليه                
معاني الكلمات : 

: أخذتم وعملتم  ( تمسكتم) -: أبقيت وخلفت       ( تركت) -
 : بعد موتي ( بعدي) - وتكفروا: تضيعوا  ( تضلوا) -
: سنة النبي من قول وفعل  ( سنتي) -: القرآن الكريم  ( كتاب هللا) -

ما يرشد إليه الحديث :
القرآن والسنة النبويةسالمي هي مصادر التشريع اإل -1
اة يوم القيامةن والسنة طريق الهداية في الدنيا والنجالتمسك بالقرآ -2
القرآن والحيث النبويمنهج هللا للحياة موجود في  -3

الحديث الثاني  
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

قنه (تْ يُ  أنْ  عمالً  مْ كُ دُ أحَ  لَ ـِّ مإذا عَ  ُُ حب  يُ  هللاَ  ) إنَّ  
رواه البيهقي      

معاني الحديث : 
: يجيده ويتمه على أحسن وجه  ( يتقنه) -) عمل ( : أدى عمال   -

ما يستف اد من الحديث : 
 لى وجوب العمل إ دعوناي ( الحديث1
إتقان العمل والقدرة عليه واألمانة في عمله ( 2
 لتوكل على هللا ( ا3
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الحديث الثالث : 
عن المغيرة بن شعبة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

" أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب   
حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين "  عليه  

معاني الحديث : 
 للماء : وعاء ( إداوة)  -                            الحاجة       : قضاء ( حاجته) -
) ماء ( : جمعها " مياه " و" أمواه " -    : مفرده الخف وهو الحذاء  ( الخفين) -

ما يستف اد من الحديث :
( جواز المسح على الخفين والجوربين 1
 ( المسح جائز للمقيم والمسافر 2

بع : الحديث الرا
عن ابن عمر رضي هللا عنه ق ال :

" صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين
با بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه هللاأحتى قبضه هللا وصحبت 

وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه هللا "

متفق عليه                  
معاني المفردات :

: خرجت ورافقت     ( صحبت)  -
  ويصليها ركعتين: أي يقصر الصالة الرباعية   ( يزد على ركعتينلم ) -
 : مات  هللا ( قبضه)  -

ما يستف اد من الحديث :
جواز القصر في الصالة في السفر -1
بدال من أربعوتصلى ركعتين  فقط قصر يكون في الصالة الرباعيةال -2
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الحديث الخامس :
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

ُ بَِّها َعلَْيُكْم فَاْقبَلُوا َصَدقَتَهُ "  "  َصَدقَةٌ تََصدََّق َّللاَّ
رواه مسلم  

معاني الكلمات :
من هللا: نعمة ونفحة  ( صدقة)  -

ما يستف اد من الحديث :
 ( بيان أن القصر في الصالة منحة من هللا وتخفيف عن المسلم 1
ويقبل صدقة هللا عليه( يجب على المؤمن العمل بما يسره هللا له 2

الحديث السادس :
ق ال : – عنه  رضي هللا -عن ابن عباس  

" صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جمعا 
رواه مسلم   والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف وال سفر "

معاني الكلمات :
: معا في وقت واحد بتقديم العصر مع الظهر وتأخير المغرب مع العشاء  (  جمعا)  -

ما يستف اد من الحديث :
 الصالة سنة واظب عليها النبي  ( قصر1
قصر الصالة للمسافر بالطائرة أو الباخرة أو بالسيارة أو السائر على قدميه ( 2
 ( الجمع في الصالة في األمن أو الخوف وفي السفر وبدون سفر  3
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ن   وم الدي  فهم
ما يلي :  -أكملأوال : 

 الذي ينظم كل أمور الحياة المنهج السماوي: الدين في التصور اإلسالمي هو ( 1
 والثقافية والسياسية والدينية و العلمية ....الخ لجتماعية وا االقتصادية

حياة الناس ويحقق لهم  لينظم من األنبياء نبي من هللا نزل به على وحي: ( الدين هو 2
  األمن واألمان

  فطرة هللاعلى المجتمع و لبقاء اإلنسان( اإلسالم هو الضمان الوحيد 3
لعالقات بين االفراد وا االقتصادو السياسة( الدين هو الذي يحكم ويوجه أمور الناس في 4

ضع عالمة صح أو خطأ أمام ما يلي :ثانيا : 
(  √ )     ذب به باء بغضب من هللا وشقي ( من اتبع الدين كان مؤمنا وفاز ومن ك1
(  ×)   .     لسفات ديانات الفو( تعتبر العقائد غير الربانية 2
(   √)    لعبادة هلل واالستجابة لشرعهخالص ان هللا واحد وهو اإلسالم ومعناه إدي( 3
(  √ )      وسلمسالم على كل االنبياء وآخرهم محمد صلى هللا عليه ( أنزل هللا اإل4
(  √)  اصة ورسالة النبي عامة للجميع سابقة كانت رساالت خ( الرساالت السماوية ال5
(  √)         آن وسنة النبي لينظم حياتنا دين هللا هو المنهج الذي أنزله هللا في القر( 6

اإلسالم منهج ونظام للحياة  
ضع عالمة صح أو عالمة خطأ أمام ما يلي :أوال : 

(× )        منهج غير ثابت وال مستقر( منهج هللا1
(  ×)       البشرية ومنهج هللا عز وجل ( ال فرق بين المناهج 2
( √اب بااللم والدمار واالنهيار ) من يخالف حقيقة الكون وسننها التي وضعها هللا يص( 3
(  √ )     راحة وسعادة نظم حياته يكون في وييعيش وفق منهج هللا  الذي( 4
(  √ )         خصام مع سنن الكون وفطرته في  من يخالف منهج هللا وسننه يعيش (5
(  × )     ناهج سماوية متعددة مختلفة ( هناك م6
(  √ )و منهج شامل لكل مكان وزمانلفترة محددة أو نظاما محليا لمجموعة معينة بل ه منهج هللا ليس نظاما تاريخيا( 7
(  √ )       الدين وأساس حرية اإلنسان ( التوحيد هو أساس 8
(  √ )    عمار األرض ( مهمة اإلنسان على األرض عبادة هللا وإ9
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ساس الحريةأالتوحيد  
أكمل :أوال : 

كفوا ولم يكن له  يولدولم  يلدوأنه لم  واحد أحد ال شريك له( التوحيد معناه : أن هللا 1
 أحد 
  عبادة هللا الواحد( دعا جميع الرسل واألنبياء إلى : 2
 التوحيد هلليقوم المنهج اإلسالمي على أساس : ( 3
 شئون البشروتدبير  أمور الكونفي تصريف  هللا باأللوهيةد ( توحيد هللا يلزم : إفرا4

ضع عالمة صح أو خطأ أمام ما يلي :ثانيا : 
(  √ ) ي التعامل مع هللا ومع الناس ( التوحيد يربي قلب المسلم وعقله على االستقامة ف1
(  × )     حتاج منا إلى واسطة وتعويذة التقرب إلى هللا ي( 2
(  √)  هيه واتباع صراطه المستقيم  ( التقرب إلى هللا يكون بامتثال أوامره واجتناب نوا3
(  × )       التوحيد هلل والعمل بمتطلبات التوحيد يعتبر ذال ومهانة لْلنسان ( 4
(  √ )     هللا يتخلص من عبودية العباد ( من يسير على منهج 5
(  √ )  وأساسها     ( التوحيد قرين الحرية 6
(   ×)                 سول هللا هي أساس التوحيد ( شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا ر7

ثمرة عبادة هللا  
أكملي : أوال : 

  الدنياكل أمور في  منهج هللا وحدهم تعني : اتباع ( العبادة في اإلسال1

 عدم اإليمانعلى  يعاقبويوم القيامة  الدنياغير المسلم تكون مكافأته في : ( 2
القناعةوالرضا ويمنحه في العمل  بــالمال والصحة والنجاح( يكافئ هللا المؤمن في الدنيا 3
 المقام الكريمو مالنعيو بالجنةيكافئ هللا المؤمن يوم القيامة ( 4
  شعوب مستهلكةحول الشعوب اإلسالمية إلى تقان العمل عدم إ( نسيان مفهوم العبادة و5

ضع عالمة صح أو خطأ :ثانيا : 
(  √ )     ادة ليست مجرد صيام وصالة فقط ( العب1
(  √ )      صغيرة راقب هللا في كل كبيرة و( يجب علينا ان ن2
(  √ )    سان في الحياة ( يوسع اإلسالم مفهوم العبادة لتشمل كل سلوك اإلن3
(  × )       في الدنيا واآلخرة رق بين حياة المؤمن والكافر( ال ف4
( √ )       سواء مؤمن أو كافر الدنيا  فييتقن عمله  هللا يكافئ من( 5
( ×)         منتجةإلى شعوب المسلمين وعدم إتقان العمل حول ( نسيان مفهوم العبادة 6
(  √ )  والسيادة لالمة اإلسالمية ( العمل على منهج هللا هو الطريق للتقدم والرقي 7
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ي العبادات (الوحدة الثالثة ) يسر اإلسالم ف
في الطهارة: أوال  

تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :أ ( 
سبعة ( أيام بلياليهن للمسافر  -خمسة  - ثالثة الخفين مدته )و( المسح على الجوربين 1

 ثالثة ايام (  –يومان  – يوم واحد بليلته( مدة المسح على الجوربين للمقيم ) 2

 (اإلقامة والسفر –السفر فقط  –فقط  ( المسح جائز في ) اإلقامة3

 غير ذلك (  – اللبس –تبدأ مدة المسح من وقت ) الحدث ( 4

 بدون طهارة ( –تيمم  – طهارة مائية( يشترط للمسح على الجورب أن يلبس على ) 5

 ثالث مرات (  –مرتين  –مرة يمرر الماسح يده مبللة على قدمه ) ( 6

 خلع الجورب ( – البول والغائط –لشرب ( من مبطالت الوضوء ) األكل وا7

 أكمل ما يلي : ب( 
من شروط المسح على الخفين أو الجورب : -( 1
ن الجورب أوالخف سميكا  يكو -      اللبس على طهارة مائية  -
يستر الجورب أو الخف القدم مع الكعبين  -
يبطل المسح بواحد مما يلي :  -( 2
خلع الجورب أوالخف  -  الجنابة و الحيض والنفاس   -
ولمس األعضاءوخروج ريح  البول و الغائط والنوم الحيض والنفاس والجماع و -من مبطالت الوضوء :  -( 3

بالسكر أو الجنون...الخوزوال العقل  التناسلية بدون حائل 

أمام ما يلي : ضع عالمة صح أو خطـأ ج( 
(  × )     بين أو الخفين ال يبطل المسح ( خلع أحد الجور1
(  ×)       ز معه المسح عليه ( الجور الشفاف يجو2
(  √ )    جورب بعد اللبس يبطل المسح معه ( حدوث خرق في ال3
(  √ )     خفين أو العصابة أو الجوربين ( من يسر اإلسالم في الطهارة المسح على ال4

فيما يلي :  الشرعي ما الحكمد ( 
الحكمالمسألة

المسح يبطل وال بد له من الوضوءمسح على الخفين ثم خلعهما قبل الصالة بهما

يمسح على الجبيرة د كسر ذراعهأراد أن يتوضأ وقد وضع جبيرة بع

صالته باطلةبدأ الصالة بدون استكمال الوضوء  

يتم صالته بعد تسليم اإلمامأدرك ركعة واحدة مع اإلمام
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يسر اإلسالم في الصالة  : ثانيا  
أوال : تخير الصواب من بين األقواس :

الثالثية ( –الثنائية  – الرباعية ( القصر في الصالة يكون في الصالة )1

 ستة ( أيام  –خمسة  –ثالثة يقصر المسافر إذا كانت نية السفر ) ( 2

( كيلو متر81أكثر من  – 70 – 80( مسافة السفر الموجب للقصر ) 3

 بعد ( وقت صالة الظهر – قبل ( يجمع المسافر بين الظهر والعصر إذا كان السفر )4

 (  كل ما سبق – يوم عرفة – المطر والبرد –يجوز الجمع في حال ) المرض ( 5

أذانين  –أذانين وإقامة  – أذان واحد وإقامتين( الجمع بين الصالتين يكون بـ) 6
 وإقامتين(

 ( والخوفأفي األمن  –األمن فقط  –( القصر في الصالة يكون في ) الخوف فقط 7

 (تقديم وتأخير –تأخير فقط   -( الجمع في الصالة يكون جمع ) تقديم فقط 8

 يصلي وال -يؤدي الصالة كما يؤديها  -إذا سافر المسافر بالطائرة ) ال صالة عليه ( 9

(   يغير اتجاهه حتى لو تغير اتجاه الطائرة أو الباخرة
:فإنه  أكثر من ثالثة أياماإلقامة ( إذا وصل المسافر إلى المكان الذي يريده وكانت نيته 9

 ( يتم صالته بمجرد وصوله – يقصر عند وصوله) 

فيما يلي : الشرعي  ثانيا : ما الحكم  
الحكمالمسألة

أول صالته فإن صعب عليه صلى في أي في  عليه أن يتحرى القبلةالمسافر بالطائرة أو السفينة واراد الصالة
وصالته صحيحة اتجاه

أو باإلشارة ) إيماء ( يصلي جالسا أو مضجعاالصالة لكنه يعجز عن الوقوف أرادإنسان 

ينوي الصالة ويكمل الصالة بعد تسليم اإلمامل المسجد للصالة فوجد اإلمام يفوته بركعةدخ

ال يجوز ألنه البد أن يلبسهما بعد طهارة مائيةلبس الخفين بعد تيمم 

صالته صحيحة وال شيء عليهجمع بين المغرب والعشاء بسبب البرد الشديد

عليه الوضوء مجددا وإعادتهافسدت الصالة وانتقض الوضوء أثناء الصالة

فسدت الصالة وعليه الوضوء مجددا وإعادتهاخرج منه ريح أثناء الصالة 

إعادتهافسدت الصالة وعليه ضحك أثناء الصالة

توضأ من ماء البحر وصلى دون تحديد القبلة 
 لعدم معرفة اتجاهها

صالته صحيحة وال شيء عليه
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غزوات وشخصيات إسالمية  
زوة حنين وحصار الطائف  أوال : غ

تخير الصواب من بين االقواس :
( هجرية  10  - 9  - 8( وقعت غزوة حنين في العام ) 1

 أبو لهب (   -عمرو بن هشام   - مالك بن عوفكان أمير المشركين ) ( 2

(كل ما سبق  -المال وكل ما يملكون  –اصطحب المشركون ) النساء واألوالد ( 3

( ألف مقاتل  12 – 11 – 10مين في حنين ) ( كان عدد المسل4

 بكثرة أسلحتهم (  –بكثرة خيولهم  – بكثرة عددهم( أعجب المسلمون في حنين ) 5

 هللا(ال إ إلهال  -ال مفر من هللا   - اآلن حمي الوطيسقال الرسول في حنين ) ( 6

 عليا ( أن ينادي في المسلمين  –عمر  – العباس( أمر النبي ) 7

 الخوف(  – األمن والسكينة –هللا على المؤمنين ) المطر  ( أنزل8

 بالحجارة (  –بالسهام  –بالتراب رمى النبي وجوه العدو ) ( 9

 المدينة (  – الطائف –( فر الكفار المنهزمون إلى ) مكة 10

 ( ليلة 17  - 15 – 13( حاصر النبي الطائف ) 11

بعد العصر(  - ل ظهور ضوء النهارقب -في الظهيرة وادي حنين ) نو( وصل المسلم12

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام ما يلي :
(  √ )     لمسلمين رغبة هوازن وثقيف في القضاء على احنين غزوة ( سبب 1
(  √ )    موال ليكون حافزا لهم في الحرب ( اصطحب الكفار النساء واألوالد واأل2
( √ )      رة عددهم إلى حد الغرور ن بكث( بلغ أعجاب المسلمي3
(  √ )  غلب اليوم من قلة "  ن" لن  ( قال أحد المسلمين4
(  ×)       نكمائن لمفاجأة المسلمي ( لم يختبئ المشركون في5
( × )      في وقت الظهيرة  دارت المعركة( 6
(  √ )    ر حتى بعد مناداة النبي عليهم ( واصل المسلمون الفرا7
(  √ )     ن المسلمين حول النبي في حنين ( ثبت عدد قليل م8
(  √ )    يا معشر األنصار يا أصحاب السمرة فأجابه كل من سمع النداء نادى العباس  (9
(  √ )         االوالد وأربعين ألفا من الغنم ( ترك المشركون ستة آالف من النساء و10
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ثانيا : العباس بن عبد المطلب
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 ( النبي صلى هللا عليه وسلم  في سن –أصغر   -( كان العباس ) أكبر 1

(الثانية بيعة العقبة -بيعة العقبة األولى  -بدرلقاء األنصار في ) شارك العباس في( 2

 أحد ( – بدر –( أسر العباس في غزوة ) خيبر 3

 ( فتح مكة –الحديبية  –( أعلن العباس إسالمه يوم ) الخندق 4

 عثمان ( – رأبي بك – عمرزمن ) في  بالعباس استسقى المسلمون( 5

 أبي المساكين ( –الشهيد الطيار  – ساقي الحرمينسمي العباس بــ) ( 6
الخليفة :    هـ ( في عهد35  -هـ  30  - هـ32توفي العباس في عام ) ( 7
(طالب  أبيبن  علي  - بن الخطاب  عمر  - بن عفان عثمان) -

دمشق(  - المدينة المنورة  -عباس في ) مكة ( دفن ال8
 ( المقصود بالحرمين :9
األقصى(المسجد المسجد الحرام و –مكة والمدينة  – النبويالمسجد المسجد الحرام و)  
 حيث جاع الناس بسبب القحط الشديد لعدم نزول المطر :في عهد الخليفة : الرمادة عامكان (  01

(بن ابي طالب  علي  -  بن الخطاب عمر  - بن عفان عثمان) -

من أقوال العباس : 
عندما فر المسلمون وتركوا رسول هللا في غزوة حنين ( 1

: "يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة يا معشر األنصار الذين آووا و نصروا 
هلموا هذا رسول هللا"  

 يوم بيعة العقبة الثانية :( 2

إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا فهو في عز في  " يا معشر الخزرج :
.قومه  

 في عام الرمادة :من أقوال عمر بن الخطاب ( 3

"اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك فقد مات نبيك فاليوم نستسقيك بعم نبيك فاسقنا"
 فنزل المطر ببركة الدعاء وشرب الناس وارتووا.  
ية في عهد الخليفة عثمان بن عفانهجر 32توفي العباس سنة  -
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القصة المقررة على الصف الثاني اإلعدادي 

أسامة بن زيد  
سامة :أاألدلة على حب النبي لسيدنا 

 .بن حبيبه زيد بن حارثة اهو حبيب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( 1
 ألخرىالحسين على فخذه ا يجلس الحسن أوكان على فخذه وهو طفل والنبي جلسه أ( 2
كان النبي قد جعله خلفه على ناقته يوم فتح مكة و أدخله معه إلى قلب الكعبة مع بالل ( 3
 رضي هللا عنهمابكروعمر موقعة البلقاء و في الجيش أبوفي جيش الجعله قائدا على ( 4

تخير الصواب مما بين القوسين :
بالل( -بن الخطاب عمر  - حكيم بن حزاممن السوق : )( الذي اشترى زيد بن حارثة 1

ذي مجاز ( –ذي المجنة  – سوق عكاظ) : ( كان زيد يباع في 2

أم سلمة ( –عائشة  – خديجة) : إلى السيدة  بن حارثة قدم حكيم زيد (3

أخيها( –والدها  – زوجها محمد) : إلى  بن حارثة ( أهدت السيدة خديجة زيد4

(وباعوه طفتخاحرا  -ولم يستعبد  حرا -عبدا منذ والدته ): ( كان زيد بن حارثة 5

مع والده (  – عند أخواله –) في قبلته :  ووه بن حارثة ( اختطف زيد6

عمله (  –قوته  – أخالقه) : بسيدنا محمد في بن حارثة ( أعجب زيد 7

لم يجدوه ( - فضل البقاء مع رسول هللا -عاد زيد معهم ):( عندما جاء أبو زيد لرده 8

زيدا يرجع مع أهله ( – زيدا ابنه –) زيدا حرا : في الكعبة أن علن النبي أ( 9
(اختلف فيه الرابع أو الثاني –الثاني  –) الرابع : سالم في اإل بن حارثة  ( كان ترتيب زيد10

( أم ايمن بركة –سويدة  –) خولة : ( زوج النبي زيدا من 11

خيبر(  –أحد  – بدر ): ( أراد أسامة االشتراك في الجهاد ألول مرة في غزوة 12

( سنوات-15 – 12 – 7) : ( كان عمر أسامة في غزوة بدر 13
فاطمة بنت أسد ( –أم أيمن  – سلمى بنت ثعلبةحارثة هي )  أم زيد بن( 14
أحد ( –حنين  –تبوك  – مؤتة( قاد زيد بن حارثة المسلمين في غزوة ) 15
زيد بن حارثة ( – ن حزامحكيم ب – أسامة بن زيدالحب بن الحب هو )  (16
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أسامة بن زيد(قصة  ملخص)
( 4-3-2-1الفصول ) 

حكيم بن حزام يشتري زيد بن حارثة من سوق عكاظ كعبد و أهداه إلى السيدة خديجة رضي هللا تعالى عنها  -
عبدهللا صلى هللا عليه و سلم . و التي أهدته بدورها إلى زوجها محمد بن -
قد ذهب مع أمه لزيارة أخواله فتعرض هناك لألسر ثم للبيع.و كان زيد و هو طفل  -
 زيد بن حارثة يأخذه العجب بنموذج محمد بن عبدهللا العظيم في األخالق  -
في بيته على أن يعود مع أبيه و عمه حينما جاءا ليأخذانه و يقول له أبوه  لقد فضل زيد أن يمكث مع محمد -

 ومحمد على أبيك وعمك""ويحك أتختار العبودية على الحرية 
و لكن اإلخوة في الدين  نيبعد و بعدها حرم هللا تعالى التببعدها يتبناه النبي و لم يكن قد أرسله هللا  -
 الثاني أو الرابعن من السابقين األولين لْلسالم زيد بن حارثة كا -
 ن زيد رضي هللا عنه.النبي صلى هللا عليه و سلم يزوج زيدا من أم أيمن الحبشية لتنجب أسامة ب -
 نشأة أسامة الدينية متأثرا بالنبي صلى هللا عليه و سلم و بأبيه و بالصحابة و تطلعه للجهاد في سبيل هللا تعالى. -
 رفض والديه خروجه للجهاد في غزوة بدر لصغر سنه و كان عمره سبعة أعوام  -
نهم رأوا طفالً صغيراً يحمل سيفه ويسير بينهم رفض الصحابة لخروجه في غزوة أحد و كان عمره تسعة أعوام أل -

ولكنهم ردوه لصغر سنه
 و أم أيمن تسقي المجاهدين و تضمد الجراح .امه لصدور المشركين في غزوة بدر زيد بن حارثة يصوب سه -
 زيد يشترك في غزوة بدر و أحد و الحديبية و خيبر و يقتل في مؤتة -
 رى الذي أرادوا االعتداء على المسلمين غزوة مؤتة لتأديب الرومان و النصا -
زيد بن حارثة و جعفر بن أبي طالب  و عبد هللا بن رواحة" ثم انقاذ هللا لجيش المسلمين بخالد بن "  استشهاد -

.فلقبه النبي بسيف هللا المسلول الوليد
ليه و سلم قبيلة خزاعة على إحدى القبائل التي حالفت النبي صلى هللا ع نالعهد و يعتدو نن ينقضووالمشرك -

المحالفة للنبي  .. فيفتح النبي صلى هللا عليه و سلم مكة في جيش قوامه عشرة آالف مقاتل .. و ليدخلها النبي 
 تلهم.اصلى هللا عليه و سلم بدون حرب و ال قتال إال من بعض المشركين الذين قاتلوا جيش خالد فق

 تحكي العدالة في اإلسالم   ي للشفاعة غاضباورفض النب شفاعة أسامة لفاطمة المخزومية  -
 شريعة هللا تطبق على الجميع.  -                   عدم التشفع فى حد من حدود هللا  -
 نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذاأقائال: "إنما أهلك من كان قبلكم يغضب النبي صلى هللا عليه و سلم  -

 يم هللا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها".احد و سرق الضعيف أقاموا عليه ال
بكر و عمر  وأحد عشر مسلما منهم العباس و أب في غزوة حنين ثبت أسامة مع النبي صلى هللا عليه و سلم مع -

في هذه الغزوة  ينهللا عنهم .. و كان عدد المشرك رضيوعثمان وعلي وأسامة بن زيد وهو في السادسة عشر 
  و مضر . وجشم فا من قبيلة هوازن و ثقيفعشرون أل

   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 انتهت املذكرة

احلمد هلل رب العاملنيو






















































